
PROCEDURA  POSTĘPOWANIA  W  PRZYPADKU SAMOOKALECZENIA
LUB  INNEGO  PRZEJAWU AUTOAGRESJI,  PRÓBY  SAMOBÓJCZEJ

WYCHOWANKA BURSY SZKOLNEJ W SOSNOWCU

I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SAMOOKALECZENIA,
PRZEJAWÓW AUTOAGRESJI

1. Wychowawca  pracujący  z  wychowankiem,  który  dokonał  samookaleczenia  w  pierwszej

kolejności  dokonuje  wstępnej  oceny  sytuacji,  w  szczególności  pod  kątem  zagrożenia

zdrowia lub życia wychowanka. W przypadku gdy zaistnieje taka konieczność wychowawca

udziela wychowankowi pierwszej pomocy (przedmedycznej) i wzywa pogotowie.

2. Wychowawca zobowiązany jest odnotować w zeszycie raportów informację o dokonanym

przez  wychowanka  samookaleczeniu  i  poinformować  opiekuna  prawnego/rodzica

wychowanka oraz Kierownika Bursy.

3. W  sytuacji,  gdy  wychowanek  jest  agresywny,  zagraża  zdrowiu  swojemu  lub  innych

wychowanków  lub  pracowników  bursy,  wychowawca  ma  obowiązek  odizolować  go  w

oddzielnym pomieszczeniu. 

4. Wychowawca  na  bieżąco  monitoruje  zachowanie  i  stan  zdrowia  odizolowanego

wychowanka. Opiekę nad pozostałymi wychowankami przejmuje inny wychowawca, który

w tym samym czasie przebywa w bursie.

II. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRÓBY SAMOBÓJCZEJ

1. W przypadku próby samobójczej wychowawca ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy

i  wezwania Pogotowia Ratunkowego.

2. O fakcie próby samobójczej wychowawca pracujący w czasie tego zdarzenia niezwłocznie

informuje  telefonicznie  opiekuna  prawnego/rodzica  wychowanka,  kierownika  bursy,

dokonuje wpisu do zeszytu raportów oraz sporządza  notatkę służbową  - nie później niż w

ciągu 24 godzin od zdarzenia.

3. Wychowanka  niezwłocznie  otacza  się  opieką  psychologiczną  i/lub  pedagogiczną,

adekwatnie do jego potrzeb.  

4. Wychowanek,  który  dokonał  próby  samobójczej  powinien  zostać  skonsultowany  przez

lekarza psychiatrę.

5. W ciągu tygodnia od zdarzenia rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do przedłożenia

Kierownikowi  Bursy  planu  pracy z  wychowankiem sporządzonego  przez  psychologa,  z

zaznaczeniem wskazań do dalszej opieki, w tym opieki specjalistycznej. 



PROCEDURA  POSTĘPOWANIA  
W  PRZYPADKU  GDY WYCHOWAWCA   PODEJRZEWA, ŻE NA
TERENIE BURSY SZKOLNEJ  ZNAJDUJE  SIĘ  WYCHOWANEK

BĘDĄCY POD  WPŁYWEM  ALKOHOLU  LUB  ŚRODKÓW
ODURZAJĄCYCH 

W przypadku podejrzenia, że wychowanek jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających -

wychowawca  powinien podjąć następujące kroki:

1. Powiadamia  o  swoich  przypuszczeniach  innego  wychowawcę  będącego  na  dyżurze,

a następnie wykonuje wychowankowi alkotest lub narkotest za pisemną zgodą opiekuna

prawnego/rodzica wychowanka lub pełnoletniego wychowanka, ewentualnie wzywa Policję

lub Pogotowie Ratunkowe w celu przeprowadzenia badania wychowanka na okoliczność

ustalenia  w  jego  organizmie  obecności  alkoholu  lub  innego  środka  użytego  w  celu

wprowadzenia się w stan odurzenia. 

2. Jeśli wychowawca wykona wychowankowi jeden z testów i wynik wyjdzie pozytywny to

niezwłocznie musi się skontaktować z Pogotowiem w celu uzyskania informacji czy wynik

testu wskazuje zagrożenie życia wychowanka i musi być hospitalizowany oraz powiadamia

Policję. 

3. Do czasu przybycia Policji i Pogotowia, wychowawca wspólnie z innymi wychowawcami

pełniącymi dyżur, udziela pierwszej pomocy adekwatnej do potrzeb oraz monitoruje stan do

czasu przybycia służb ratunkowo – porządkowych. 

4. O zdarzeniu niezwłocznie powiadamia kierownika bursy oraz opiekuna prawnego/rodzica

wychowanka.

5. Wychowawca wpisuje informację do zeszytu raportów oraz sporządza notatkę dołączając

do niej informacje z pkt. 6.

6. Przeprowadza się  rozmowę  wstępną  z  wychowankiem (w miarę  jego psychofizycznych

możliwości) w celu ustalenia: 

 ilości i rodzaju wypitego alkoholu lub zażytego środka,

 sposobu jego pozyskania i źródło pochodzenia, 

 miejsca spożycia/zażycia oraz współuczestników zdarzenia.

7. W  każdym  przypadku,  gdy  wychowanek   znajduje  się  pod  wpływem  alkoholu  lub

narkotyków  na  terenie  bursy,  dyrektor  bursy  ma  obowiązek  powiadomienia  o  tym,  na

piśmie, sądu rodzinnego i  policji (ds. nieletnich).



PROCEDURA  POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU,  GDY NA TERENIE
BURSY SZKOLNEJ ZOSTANIE ZNALEZIONA SUBSTANCJA

PRZYPOMINAJĄCA  ŚRODKI ZMIENIAJĄCE ŚWIADOMOŚĆ LUB INNA
NIEZNANEGO POCHODZENIA MOGĄCA STANOWIĆ ZAGROŻENIE

DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA WYCHOWANKÓW 

W  przypadku  znalezienia  na   terenie  bursy  substancji   przypominającej   środek  odurzający

wychowawca podejmuje następujące działania:

1. Zachowując  środki  ostrożności wychowawca zabezpiecza substancję  przed dostępem do

niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji.

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu kierownika bursy i  wzywa Policję.

3. O ile to możliwe próbuje ustalić (w zakresie działań pedagogicznych) do kogo znaleziona

substancja należy.

4. Po  przyjeździe  Policji  wychowawca  niezwłocznie  przekazuje  zabezpieczoną  substancję

Policji  oraz informuję o szczegółach zdarzenia.

5. Ze zdarzenia sporządza notatkę służbową i przekazuje ją kierownikowi bursy oraz dokonuje
wpisu w zeszycie raportów.



PROCEDURA  POSTĘPOWANIA  W  PRZYPADKU  GDY WYCHOWAWCA
PODEJRZEWA,  ŻE  WYCHOWANEK BURSY SZKOLNEJ POSIADA  PRZY

SOBIE  SUBSTANCJĘ  PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK

W przypadku podejrzenia, że wychowanek posiada przy sobie substancję przypominające

środki odurzające:

1. Wychowawca  w obecności  innego wychowawcy ma prawo zażądać,  aby wychowanek

pokazał  zawartość  torby  oraz  kieszeni  (we  własnej  odzieży)  ewentualnie  innych

przedmiotów  budzących  podejrzenie  co  do  ich  związku  z  poszukiwaną  substancją.

Wychowawca nie ma prawa samodzielnie wykonywać  czynności przeszukania odzieży –

jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji.

2. Wychowawca o swoich spostrzeżeniach niezwłocznie powiadamia kierownika bursy oraz

opiekuna prawnego/rodzica wychowanka.

3. W  przypadku,  gdy  wychowanek,  mimo  żądań,  odmawia  przekazania  wychowawcy

substancji  i  pokazania zawartości torby,  wychowawca wzywa Policję, która przeszukuje

odzież  i  przedmioty należące do wychowanka oraz zabezpiecza znalezioną substancję  i

zabiera ją do ekspertyzy.

4. Jeżeli  wychowanek wyda  substancję  dobrowolnie,  wychowawca  po  odpowiednim

zabezpieczeniu  przed  dostępem  do  niej  osób  niepowołanych  lub  jej  zniszczeniem,

zobowiązany jest powiadomić Policję. Jednocześnie wychowawca próbuje ustalić, w jaki

sposób wychowanek wszedł w posiadanie przedmiotowej substancji.

5. Po  przyjeździe  Policji  wychowawca  przekazuje  zabezpieczoną  substancję  i  informuje

Policję o szczegółach zdarzenia.

6. Wychowawca  dokumentuje  całe  zdarzenie,  sporządzając  możliwie  dokładną  notatkę  z

ustaleń i spostrzeżeń oraz dokonuje wpisu w zeszycie raportów.

7. W sytuacji  gdy inny pracownik  bursy podejrzewa,  że  wychowanek posiada  przy sobie

substancję odurzającą  niezwłocznie powiadamia o tym fakcie wychowawcę.

8. Wszystkie  opisane  wyżej  czynności  należy  wykonać,  o  ile  to  możliwe  w  pokoju

wychowawców, lub zapewniając odizolowanie od innych wychowanków z poszanowaniem

godności wychowanka.

UWAGA 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – w Polsce karalne jest:

1. posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;

2. wprowadzanie do obrotu środków odurzających;

3. udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia;

4. wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 



PROCEDURA  POSTĘPOWANIA  W  PRZYPADKU GDY WYCHOWAWCA
ZOSTANIE POWIADOMIONY O KRADZIEŻY NA TERENIE BURSY

SZKOLNEJ 

W przypadku wystąpienia kradzieży wychowawca ma obowiązek:

1. Poinformować innych wychowawców oraz kierownika bursy o zaistniałej kradzieży.

2. Przeprowadzić  rozmowę  z  osobą  poszkodowaną  –  ustalić  okoliczności  zdarzenia,  a

następnie sporządzić notatkę służbową oraz dokonuje wpisu w zeszycie raportów.

3. W przypadku  ustalenia  sprawców,  poinformować  ich  o  konsekwencjach  łamania  norm

społecznych, prawnych i powiadomić opiekunów prawnych/rodziców wychowanków.

4. Sprawdzić zabezpieczenie pomieszczenia, w którym dokonano kradzieży – zlecić usunięcie

ewentualnych usterek.

5. Dyrektor bursy ma obowiązek zastosować karę zgodnie z regulaminem.



PROCEDURA  POSTĘPOWANIA  W  PRZYPADKU  GDY WYCHOWANEK

NIE WRÓCI DO BURSY SZKOLNEJ O OKREŚLONEJ W ZESZYCIE

WYJŚĆ GODZINIE

W przypadku nie zgłoszenia się wychowanka do bursy w określonym terminie, wychowawca ma

obowiązek: 

1. Sprawdzić  pozostawiony kontakt  telefoniczny,  wyjaśniając  przyczynę  przedłużającej  się

nieobecności. 

2. Po powrocie wychowanka przeprowadzić rozmowę wychowawczą oraz wpisać zaistniały

fakt do zeszytu raportów.

3. W  sytuacji  utraty  kontaktu  z  wychowankiem,  wychowawca  powiadamia

rodziców/opiekunów prawnych, kierownika bursy oraz policję. 

4. W przypadku nagminnie powtarzających się sytuacji  u  wychowanka dyrektor  bursy ma

obowiązek zastosować karę zgodnie z regulaminem.


